Et tilbakeblikk på NAGS landsmøte 2010
Av Thor Sørlie. Foto: Trond Lindseth

Fra venstre: Ole Fridtjof Frigstad, Jan Stenløkk og
Harald Breivik.

Ole Fridtjof Frigstad guider oss i Agder
naturmuseum og botanisk hage.

Med blomstrende krokus og et vakkert
vårvær som ramme, ble NAGS landsmøte
holdt i april. Sørlandets Geologiforening
sto som arrangør, og møtet var lagt til
Agder Naturmuseum i Kristiansand.

spennende program de dagene vi var
samlet, og søndagen ble en variert reise i
zoologi og geologi.

Referat fra landsmøtet er blitt sendt til
foreningene, så undertegnede nøyer seg
her med å ta et lite tilbakeblikk ved hjelp
av noen ord og illustrerende bilder.
Nå nylig pensjonert geolog og styrer ved
Agder naturmuseum og botanisk hage, Ole
Fridtjof Frigstad, sørget for flotte lokaler for
landsmøtet og ga oss i tillegg en spennende
omvisning på museet. Samarbeidet mellom
museet og Sørlandets Geologiforeningen
ble omtalt flere ganger, og må være et meget
godt eksempel på hvordan profesjonelle
instanser og entusiastene kan få til et godt
og gjensidig samarbeid.
Harald Breivik, leder for Sørlandets
Geologiforening, sørget ellers for et
28

Harald Ingulf Larsen ved minaralsamlingen i Søgne zoologiske og geologiske museum.
Alle fugler du kan forvente å se i Norge finner du her.

Først besøkte vi Harald Ingulf Larsen
i Søgne, et mangeårig medlem av
foreningen og med et imponerende
museum av zoologiske og geologiske
utstillingsobjekter. Med ca. 2500 forskjellige utstoppede fuglearter og dyr fra
alle verdenshjørner, ble vi nærmest både
paralyserte og overveldne.
At det var mulig å få så mye inn i en
kjelleretasje, var mer enn de fleste kunne
begripe, men Larsen kunne da også fortelle
at en utvidelse av arealet var på trappene.
Larsen preparerer også for kunder, og vi
oppfordrer til å ta en tur innom han og
museet neste gang du er i området.
Neste stopp på programmet var Iveland
kommunehus. Her tok ordfører Ole Magne
Omdal og entusiasten Kjell Gunnufsen
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Vegard Hansson guidet oss i ”gruvene” på
Setesdal Mineralpark.

Det er variasjon på design i alle montere,
her med underlys og speil.

Mineralparken på en rekke tilbud. For
voksne tilbyr parken flere event-opplegg
og for barna er det ette et sant eldorado.
Gulldykking, eventyrbekken, figurforming
i stein og smykkeverksted, er noen av de
tilbudene som blir gitt, og skulle du ønske
deg bord, benker og annet i granitt, så er
utvalget stort!

Harald Brevik og Nags vil få takke de
ovennevnte personene og institusjoner for en
meget variert og spennende dag, som også
inkluderte gratis inngang, vafler, baguetter
og samlereffekter!
Vi håper mange vil besøke dere i sommer og
i tiden som kommer. Det er dere vel verd!

Det er solid størrelse på beryllen Kjell Gunnufsen og Ole Magne Omdal kunne vise
oss i Iveland Kommunehus.

oss imot. Ordføreren fortalte litt om
kommunens politikk når det gjaldt å sikre
seg bedre prøver fra kommunen og arbeidet
med utstillingen i kommunehuset.

gang ble vi overveldet over kvaliteten og
størrelsen på mange av de utstilte prøvene,
og thortveititten ble naturlig nok viet en hel
del oppmerksomhet.

Jeg tror ikke det finnes mange andre
kommuner i dette land som viser en slik
interesse og bevissthet for geologiske
skatter, så har andre kommuner planer om
geologiske utstillinger, så vil de få gode råd
og tips i Iveland!

Vi hastet videre og kom så frem til Setesdal
Mineralpark, der eier Vegard Hansson tok
imot.

Den kommunale utstillingen blir også
benyttet til undervisning av kommunens
skoleklasser, og det er utarbeidet et flott
pedagogisk opplegg rundt samlingen.
Det er samlingen etter den verdenskjente
mineralsamler Olaf Landsverk som
danner hovedtyngden i samlingen. Nok en
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Mineralparken har jeg besøkt en rekke
ganger, og stedet har vel knapt sin like!
Skutt inn i fjellet, finner du gruveganger
som inneholder et enormt utvalg av montere
med flotte mineralprøver.
Stedet er som en ”tusen og en natt”åpenbaring for steininteresserte i alle aldre.
Ja selv den mest skeptiske eller uinteresserte
vil få seg en opplevelse for livet. I tillegg
til museet, butikken og bistroen, byr

Her er flere smakebiter på hva du kan se i Setesdal Mineralpark.

Her er nettadressene til disse attraksjonene
som du kan besøke i planleggingen av
ferien:
www.naturmuseum.no
www.utstopping.net
www.iveland.kommune.no
www.mineralparken.no
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